วันแรก

กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 670

23.55 น.

วันที่สอง

ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่ มารีนพาร์ค – ฮาโกดาเตะ – จุดชมวิว
ยอดเขาฮาโกดาเตะ (นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า) – ออนเซ็น

08.20 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและ
ศุลกากร นําท่านสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ เข้าชม นิ กเซ่มารีนพาร์ค พบกับขบวนพาเหรด
นกเพนกวินที่น่ารักอย่างใกล้ชดิ แค่มอื เอื้อม ชมโชว์
แมวนํ้า และโชว์ปลาโลมา นอกเหนือจากนัน้ ท่านยัง
จะได้รบั ความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดนี นับหมื่นตัว
ที่ว่ายวนอยู่ในแท็งก์กระจก โดยความสวยงามอยู่
ตรงที่สีเงินเลื่อมของปลาตัดกับนํ้ าสีน้ํ าเงิน ซึ่งการ
ว่า ยไปในทิศ ทางเดีย วกัน อย่ า งพร้ อ มเพรีย งนั น้ หาดู ไ ด้ย ากในอควาเรีย มทัวไป
่
โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา นอกจากนี้ ท่านยังจะได้เข้าอุโมงค์ใต้น้ํ าเพื่อดูปลา
ฉลามและสัตว์ทะเลอนุรกั ษ์ทห่ี ายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้านํ้ า และอื่นๆ อีก
มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านไปยัง จุดชมวิ วยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั ่งกระเช้าไฟฟ้า) เป็ นภูเขาที่สูง 334
เมตร โดยวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือ และตัวเมืองที่โอบล้อม
ด้วยทะเลทัง้ สองข้าง และวิวกลางคืนเป็นวิวทีส่ วยงามทีส่ ุด 1 ใน 3 ของญี่ปนุ่ เลยทีเดียว
(หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภ ายใต้สภาวะอากาศที่ ลมแรง ฝนตก
หนัก เนื่องจากไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงิน
ค่าบริการ)

เที่ยง
บ่าย

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.kaiyo-tei.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** เต็มอิม่ ไม่อนั ้ กับอาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี นุ่ และบุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์ **
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

วันที่สาม

ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้ า ฮาโกดาเตะ – โมโตะมาชิ – โกดังอิ ฐ แดง –
หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) – โอตารุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านไปยัง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เป็นตลาดเช้าทีเ่ ปิดตัง้ แต่ตหี า้ ถึงเทีย่ ง ในตลาดจะ
จําหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปู ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พร้อมทัง้ ผลไม้ และนํ า
ท่านเทีย่ วชม โมโตะมาชิ ทีแ่ ห่งนี้มที วิ ทัศน์ทส่ี วยงามไม่เหมือนใคร ด้วยลักษณะถนนที่
เป็ นเนิน ทําให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ข องท่าเรือ และสถาปตั ยกรรมตะวัน ตก เช่น
โบสถ์ต่างชาติและอาคารกงสุลเก่าแก่ได้อย่างชัดเจน จากนัน้ นํ าท่านชม โกดังอิ ฐแดง
สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้เป็ นโกดังของพ่อค้าผูม้ งคั
ั ่ งที
่ ่สร้าง
เอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปจั จุบนั โกดังจํานวน 5 หลัง ถูกดัดแปลงให้
กลายเป็นร้านค้าของทีร่ ะลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! ให้ท่านได้ลม้ิ รสชาบูสไตล์ฮอกไกโด เต็มอิม่ กับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คดั สรรมาอย่าง
ดี ลวกพร้อมผักสดใหม่ และเต้าหูแ้ สนอร่อย ทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมนํ้ าจิ้ม
รสเด็ด
นํ าท่านเดินทางสู่ หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) ซึ่งเป็ นป้อ มปราการแบบ
ตะวันตกทีส่ ร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแล้ว มีววิ มุมกว้างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาว
และคูป้อม โดยรอบจะปรากฎแก่สายตาของผูช้ มจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโก

บ่าย

เรียวคะคุทม่ี คี วามสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ตดิ กับตัวป้อม ทัง้ นี้คูป้อมยังรายล้อมไปด้วยต้น
ซากุระกว่า 1,600 ต้น ทําให้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหอคอยโกะเรียวคะคุกลายเป็ นจุดชม
ซากุระลําดับต้นๆ ของฮอกไกโด และในฤดูรอ้ นคูป้อมจะรายล้อมไปด้วยความเขียวชอุ่ม
ซึ่งเปลีย่ นเป็นสีสนั จากใบไม้สแี ดงสดในฤดูใบไม้ร่วง ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดู
หนาว เกิดเป็นทิวทัศน์ทง่ี ดงามในทุกๆ ฤดูกาล จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://grandparkotaru.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สี่

โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ าโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ถนนซาไกมาจิ – ลานสกีคิโรโระ (Snow Park, Banana Boat, Mini Snow
Mobile, Snow Rafting) – ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งโอตารุ เพื่อ ชม คลองโอตารุ ที่มีค วามยาว 1,140 เมตร
และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางเรือเฟื่ องฟูคลองนี้เคยถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าใน
ตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็ นจุดถ่ ายรูปที่
เป็นไฮไลท์ของเมืองและเดินเล่นตามอัธยาศัย และแวะถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ นาฬิ กา
ไอน้าโบราณ ทีเ่ หลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ ซึ่งนาฬิกานี้จะพ่นไอนํ้ าประกอบ
กับมีเสียงดนตรีดงั ทุกๆ 15 นาที หลังจากนัน้ นํ าท่านสู่ พิ พิธภัณ ฑ์กล่องดนตรี เป็ น
อาคารเก่าแก่สองชัน้ ที่ภายนอกถูกสร้างขึน้ จากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทําจากไม้
ซึ่งพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1910 ปจั จุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปตั ยกรรมที่
เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุ รกั ษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติ **สําหรับท่านใดสนใจที่จะทํา
กล่องดนตรีทม่ี อี นั เดียวในโลกด้วยฝีมอื ของท่านเอง สามารถเลือกกล่องเพลงและตุ๊กตา

ประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงใน
กล่องดนตรีและเป็นของทีร่ ะลึกจากเมืองโอตารุ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม)

เที่ยง
บ่าย

คา่

อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ณ ถนนซาไกมาจิ เป็ นถนนช้อปปิ้ งมีร้านขายของที่ระลึกและ
ของฝาก ซึ่งร้านค้าต่างๆ จะเป็นอาคารเก่าโบราณทัง้ สองข้างทาง ส่วนของฝากที่ขน้ึ ชื่อ
ของถนนถนนซาไกมาจิ คือ ของจําพวกเครื่องแก้ว และกล่องดนตรี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคิ โรโระ ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะชื่อดังอย่าง
คิ โรโระ สกีรีส อร์ท ซึ่งท่ านจะได้ร่ว มสนุ กกับกิจ กรรมบนลานหิมะมากมาย ได้แ ก่
Snow Park, Banana Boat, Mini Snow Mobile, Snow Rafting และรวมค่า Shuttle
Bus ระหว่างลานกิจกรรมแล้ว **สําหรับท่านที่ต้องการเช่าอุปกรณ์สกี หรือต้องการขึน้
กระเช้ากอนโดล่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม **
รับประทานอาหารคา่ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่า นได้เต็ม อิ่ม กับบุฟ เฟ่ ต์ป้ิ ง ย่า งอาหารทะเลสดใหม่ข องฮอกไกโด เช่น
ปูยกั ษ์ 3 ชนิด กุง้ หอยเชลล์ ปลา ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และเครื่องดื่มซอฟดริง้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/
หมายเหตุ สําหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการ ห้องพักเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจํานวนจํากัด

วันที่ห้า

ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต อิชิ ยะ (ด้ านนอก) – ศาลเจ้ าฮอกไกโด
ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า (ผ่านชม) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ทานุกิช้อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม โรงงานช็อกโกแลต อิ ชิยะ (ด้า นนอก ) เป็ นแหล่ งผลิตช็อกโกแลตที่มี
ชือ่ เสียงของญี่ปนุ่ ซึ่งทีแ่ ห่งนี้ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยช็อกโกแลตที่ขน้ึ
ชือ่ ทีส่ ุดของที่น่ีคอื Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่าน
สามารถเลือกซื้อกลับไปให้ค นที่ท่านรักทานหรือว่าซื้อเป็ นของฝากติดไม้ติดมือกลับ

บ้าน จากนัน้ ไปยัง ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าลัทธิชนิ โต ตัง้ อยู่ในสวนสาธารณะมะ
รุยะมะ เดิมชือ่ ศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “ ศาลเจ้า ฮอกไกโด ” เพื่อให้
สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดทีม่ ศี าลเจ้าชินโตนี้คอยปกปกั ษ์รกั ษาให้ชน
ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับ
พันปี แต่ทน่ี ่กี เ็ ป็นที่สําหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ที่สงิ สถิตอยู่เพื่อเป็ น
ขวัญและกําลังใจ

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า (ผ่านชม) เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้าง
ด้วยอิฐสีแดงทัง้ หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์
สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ มากกว่า 2.5 ล้านก้อน โดยตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นทีท่ ําการรัฐบาลฮอก
ไกโดตัง้ แต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทําการ
หลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชัน้ ซึ่งตัง้ อยู่ดา้ นหลังตึกแดงหลังนี้ ในปจั จุบนั อาคารเก่าที่ยงั
งดงามอยู่นนั ้ ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปีค.ศ.1911 ต่อมานํา
ท่านผ่านชม หอนาฬิ กา (ผ่านชม) ซึ่งมีความเก่าแก่
มากจนกลายเป็ น สัญ ลัก ษณ์สํ า คัญของซัป โปโรอีก
แห่งหนึ่ง สร้างตัง้ แต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริม่ เดิมที
ใช้เ ป็ นที่ฝึ ก งานของวิท ยาลัย การเกษตรฮอกไกโด
ก่ อ นจะเปลี่ย นมาเป็ น มหาวิท ยาลัย ฮอกไกโด ใน
ปจั จุบนั แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามา
ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปจั จุบนั นี้ก็ยงั บอกเวลาได้
อย่างเทีย่ งตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กบั เมืองซัปโปโร
มานาน จึง ได้ร ับ การขึ้น ทะเบีย นให้เ ป็ น มรดกทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ และอิสระให้
ท่านช้อปปิ้ ง ย่านทานุกิ เป็ นย่านการค้าเก่าแก่ของ
เมืองซัปโปโร ตัง้ อยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพ้นื ที่ทงั ้ หมด 7 บล็อก ภายในนอกจาก
จะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน, เครื่องดนตรี, วิดโี อ, โรงภาพยนตร์

ยังมีร้านอาหารมากมาย ทัง้ ยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมส์เซ็น
เตอร์ และตูห้ นีบตุ๊กตา ทีย่ งั มีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกขิ นาดใหญ่
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/
**หมายเหตุ : สํ าหรับลู กค้า ที่ต้องการห้องพัก เตีย งใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่ าใช้จ่า ย
เพิม่ เติม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจํานวนจํากัด**

คา่

วันที่หก

ซัปโปโร – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 671
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

10.00 น.
15.50 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

มกราคม

อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

11 – 16

ราคารวมตั ๋ว
53,900.48,500.43,500.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
36,900.33,500.29,500.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อ น หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์ม ีผู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่ากติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ รบั ผิดชอบต่อการถู กปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผู้เดินทางได้เ นื่ องจากผู้เ ดิน ทางอาจมีสิ่งผิด กฎหมาย เอกสารเดินทางไม่
ถูก ต้อ ง, ภัย ธรรมชาติ, การประท้ว ง, การก่ อจลาจล, ความล่ าช้าการเลื่อนหรือ ยกเลิก
เทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่
สังเพิ
่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้อ งการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการ
บินนัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

